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Inngangur
Árið 2010 fékkst styrkur frá Rannsóknarráði Vegagerðarinnar til að vinna að
rannsóknarverkefni um vinnslu steinefna. Er þetta annað árið í röð sem unnið er að þessu
verkefni. Hafdís Eygló Jónsdóttir starfsmaður Vegagerðarinnar er verkefnastjóri verkefnisins.
Aðrir þátttakendur í verkefnahópnum eru Ingvi Árnason og Gunnar Bjarnason frá
Vegagerðinni og Pétur Pétursson frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
All margir aðilar frá verktakafyrirtækjum hafa veitt greinagóðar upplýsingar og aðstoð
varðandi efnisvinnslu. Má þar helst nefna: Þór og Björn Konráðssyni hjá Skútabergi ehf,
Rúnar Kristjánsson, Viðar Ríkharðsson, Jón Heiðar Jónsson og Samúel Helgason hjá Tak –
Malbik ehf, Ellert Alexandersson hjá Alexander Ólafssyni ehf, Kristján Már Magnússon hjá
Myllunni ehf og Skúla Ferdinandsson hjá Króksverki ehf.

Skilgreining verkefnisins
Markmiðið með þessu verkefni er að til verði handhægar leiðbeiningar (handbók) um vinnslu
steinefna til vegagerðar og hvernig eigi að glíma við þau vandamál sem upp kunna að koma
varðandi vinnslu íslenskra steinefna. Í handbókinni verður m.a. tekin saman staða
efnisvinnslu hér á landi, þ.e. yfirlit yfir þann tækjabúnað sem er í notkun, hvaða
vinnsluaðferðum er beitt og gerður samanburður á þeim efnum sem hér eru framleidd.
Fjallað verður sérstaklega um aðferðir við að stýra fínefnamagni, kornadreifingu og
kornalögun efnis. Markmiðið er að bæta verktækni við vinnslu steinefna til vegagerðar, stuðla
þannig að auknum gæðum framleiðslunnar og þar með betri gæðum og endingu vega.
Verkefnið er unnið með heimildakönnun og söfnun upplýsinga frá innlendum og erlendum
aðilum í efnisvinnslu. Námur hafa verið heimsóttar þar sem tækjabúnaður var skoðaður, sýni
tekin úr vinnslunni og send á Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) til frekari rannsókna.

Framkvæmd verkefnisins árið 2010
Árið 2010 fór að mestu í heimildarvinnu og skrif. Verkefnastjóri heimsótti nokkur
verktakafyrirtæki innanlands á sviði efnisvinnslu: Alexander Ólafsson ehf, Króksverk ehf
verktakar, Tak – Malbik ehf, Myllan ehf og Skútaberg ehf. Af þessum verktakafyrirtækjum
tengdust/tengjast fjögur vegagerðarverkefnum:
•
•
•
•
•

Efnisvinnsla á Norðurlandi Vestra
Raufarhafnarvegur (874) Hófaskarðsleið-flugvöllur
Dettifossvegur (862) Hringvegur - Dettifoss
Norðausturvegur (85) Bunguflói-Vopnafjörður
Norðausturvegur (85) Hófaskarðsleið

Árið 2010 var skoðað t.d. hvaða aðferðum væri hægt að breyta til að hægt væri að laga
kornadreifingu á steinefnum sem verið er að vinna í efnisvinnslu og að þessu sinni var
eingöngu horft til steinefnavinnslu úr klöpp.
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Fylgst hefur verið með efnisvinnslu úr sömu klapparnámunni í um tvö ár og eru tveir
efnisvinnsluverktakar sem hafa unnið efni úr námunni. Samanburðurinn er því til staðar, þ.e.
mismunandi uppsetning á brjótum, mismunandi tæki, kornalögun og kornadreifing.
Unnið var að ýtarlegri heimildaöflun og haldið áfram að skrifa leiðbeiningar um efnisvinnslu.
Haft var samband við fjölmarga aðila og töluvert var sótt af heimildum á netið. Unnið var
með margar skýringarmyndir og töflur sem settar verða í leiðbeiningaritið.
Nokkur sýni voru tekin úr framleiðslunni og send til rannsóknar á Nýsköpunarmiðstöð
Íslands (NMÍ). Sýni voru einnig tekin á staðnum og unnin á staðnum, þ.e. kornakúrfa.
Í marsmánuði 2010 kom út skýrslan ,,Notkun bergs til vegagerðar–vinnsla, efniskröfur og
útlögn“. Verkefnastjóri ásamt Ingva Árnasyni skrifaði kaflann ,,Vinnsla bergs til
vegagerðar“ en sá kafli er stór hluti þessa verkefnis.
Rannsóknaaverkefnið var kynnt á rannsóknaráðstefnu Vegagerðarinnar sem haldin var á
Nordica Hótel 5. Nóvember.
Verkefnastjóri ásamt Ingva Árnasyni fluttu fyrirlestur sem bar heitið ,,Leiðbeiningar um
vinnslu og notkun sprengd bergs“. Fyrirlesturinn var hluti af námskeiði sem haldið var
þrisvar á síðasta ári ,,Námskeið um efnisrannsóknir og efniskröfur í vegagerð“. Margir
efnisvinnsluverktakar og eftirlitismenn í vegagerð sátu námskeiðið.
Tvennt sem stóð til að gera á síðasta ári stóðst ekki. Í fyrsta lagi stóð til að skoða efnisvinnslu
steinefna úr setmyndunum. Í öðru lagi stóð til að fylgjast með efnisvinnslu á einum stað í
nokkra daga. Hvorugt þessarra atriða gekk eftir.

Staða verkefnisins
Staðan á verkefninu er mjög góð, og góð og mikil umræða hefur skapast í tengslum við það.
Starfsmenn Vegagerðarinnar og verktakar í vegagerð gera sér fulla grein hversu mikilvægur
efnisvinnsluþátturinn er í vegagerð.
Efnisvinnsla er þrepaskipt og fer brotið fram í nokkrum brotstigum. Algengt er 2ja og 3ja
þrepa vinnsla. Við vinnslu á burðarlags– og klæðingarefnum hér á landi er tveggja þrepa
vinnsla algengust, þ.e. tvö brotstig. Flestir efnisvinnsluverktakar á Íslandi eru með færanlegar
einingar eða færanlegar samstæður, sem eru annað hvort á beltum eða hjólum. Til eru tvær
megin uppsetningar í efnisvinnslu:
Hámarks afköst (mynd 1): forbrjótur (F) + harpa (H) + eftirbrjótur (E) og auk þess hringrás.
Allt efnið er brotið einu sinni og hluti tvisvar.
Hámarks gæði (mynd 2): forbrjótur (F) + eftirbrjótur (E) + harpa (H) og auk þess hringrás.
Allt efnið er brotið tvisvar og hluti þrisvar.
Algengasta uppsetningin í tveggja þrepa efnisvinnslu hér á landi er ,,hámarks afköst“ þ.e.
forbrjótur (F) + harpa (H) + eftirbrjótur (E) og auk þess hringrás (Mynd 1). Í þessari
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uppsetnningu má búast
b
við að
ð allt að 500 til 60% efnisins
e
farii aldrei yfir
ir á annað brotstig.
Ástæðaan er sú að opnunin á forbrjótnum
m (m.v. kjaaftbrjót) er stillt
s
þannigg að rétt efn
fnisstærð
næst strrax eftir forrbrjótinn og
g er hörpuðð frá. Þettaa er frekar óheppilegt
ó
ffyrir kornallögunina
þar sem
m fleygmynddun (þ.e. ílö
öng korn) vverður til í kjaftbrjót.
k
Með
M þessarii uppsetning
gu verða
afköstinn meiri.
mstæður á hjólum eiiga erfiðaraa með að
ð breyta
Efnisvinnnsluaðilar sem eru með sam
uppsetnningunni þvví hún samanstendur aaf hörpu og
g eftirbrjót.. Forbrjóturrinn er ekk
ki með í
samstæðunni og er
e því stak
kur. Efnisviinnslu hring
gurinn er forbrjótur
f
(F
(F) + harpaa (H) +
æri hægt að bæta eininggum inn í viinnsluna
eftirbrjóótur (E) og auk þess hrringrás. Huggsanlega væ
með þvví að setja t.dd. inn auka færiband ogg setja annaann matara.
Myndd
1.
Allgengasta
uppsettningin í efnisvinnslu
hér á landi ,,,hámarks
afköstt“. Myndin
n sýnir
dæmi á uppsetn
ningu á
vinnslu
lu með hrin
ngrás þar
sem m
miðað er við hámarks
afköstt (F+H+E).

Í uppsetningunni ,,,hámarks gæ
æði“ sem s amanstendu
ur af forbrjó
ót (F) + eftiirbrjót (E) + hörpu
(H) og auk þess hrringrás er alllt efnið brootið tvisvar sinnum
s
og hluti
h
þrisvar
ar sinnum (m
mynd 2).
ða afköstin m
minni en gæ
æðin betri. Þessi
Þ
uppsettning er ekk
ki algeng
Með þeessari uppsetningu verð
í tveggja þrepa vinnnslu á Íslan
ndi.
Nánast allir sem eru
e í efnisviinnslu hringgrása steineefninu en eiinn og einnn aðili hefurr komist
upp meeð að sleppaa því. Ef efn
nið er ekki hhringrásað þá
þ verður áb
berandi mikkið af yfirstærðum í
efninu ssem er ekkii gott þegarr efnið kemuur út í veg. Einnig heffur það áhriif á lögun. Hringrás
H
þýðir aðð hluti efnisins sem bú
úið er að brrjóta er bro
otið aftur, þ.e.
þ harpa sttærðarflokk
kar efnið
og senddir yfirstærrðir til bak
ka í eftirbrjjótinn (t.d. kónbrjót) (mynd 3). Hringrás er mjög
misjöfnn, allt frá þvví að vera 5 til 30% aaf heildarm
magni. Ekki tíðkast að hringrása meira
m
en
30% aff efninu því þá kemur það
þ niður á afköstum. Það
Þ kemur þó
þ fyrir viðð sérstakar aðstæður
a
að hringgrása þarf efninu
e
mun meira. Hrinngrásin fer töluvert
t
eftirr efninu sem
m verið er að
a vinna.
Ef efniðð er jafnt þá er hringráásin jöfn, þ .e. stöðug. Ef efnið er misgróft þþá rokkar hrringrásin
fram ogg til baka.
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Mynd 22. Í uppsettningunni
,,hámarkks
gæði“
“
sem
samansteendur af forrbrjót (F)
+ eftirbrj
rjót (E) + hörpu (H)
og auk þþess hringráás er allt
efnið brrotið tvisvarr sinnum
og hluti þþrisvar sinnu
um.

m þýðir að smækkuniin á steineffninu fer
Allir brrjótar hafa takmarkað smækkunarrhlutfall sem
fram í nnokkrum stiigum. Smæk
kkunarhlutffall er heild
dar smækku
un á efni fráá hráefni og
g til loka
framleiððslu. Þetta er
e sá þáttur sem ákvarððar fjölda brrotstiga í efn
nisvinnslu. Til að útský
ýra þetta
nánar þþá er upphaffsefnið það efni sem fe
fer fyrst inn
n í forbrjótin
nn og hámaarksstærðin á því er
kannskii allt að 4000 mm. Lokaaafurðin kem
mur út úr síðasta brotsttiginu og fraamleiðslustærðin er
kannskii að hámarkki 63 mm. Til
T þess að nná að brjóta efnið svonaa mikið niðu
ður, þ.e. frá 400 mm
og niðuur í 63 mm þá
þ þarf það að gerast í nnokkrum þrrepum.
Mynd 3. Steinefniið er búið
að brjóóta í forbrjó
ót og er
búið aðð fara gegnum
m hörpu.
Og er nú á leiðin
nni yfir í
kónbrjóót. Á færribandinu
má einnnig sjá tölluvert af
stærri kkornastærðum
m en þær
tilheyraa yfirstærðarrefni.

Berggerrðir eru missjafnar hvað
ð varðar t.dd. styrk, slitþ
þol og kleyffni en bergggerðin hefu
ur áhrif á
smækkuunarhlutfalllið. Því harðara sem bergið er því minni verður sm
mækkunin í hverju
brotstiggi fyrir sigg. Ef mið
ðað er viðð tveggja þrepa
þ
brotsstig þá veerður mestaa brotið
(smækkkunarhlutfalllið) venjuleega í forbrjóótnum (kjafftbrjótnum). Ef þriðjaa brotstiginu
u er bætt
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við þá vverður álagið á brjótan
na mun minnna og smækkunarhlutffallið verðuur ekki eins mikið á
hverju sstigi.
Það er mjög algenngt að oft err erfitt að nná nægilegaa háu hlutfaalli af sandii, þ.e. millisstærðum
(0.063–– 6 mm). Til
T þess að
ð ná þessum
m millistærrðum er hæ
ægt að geraa ýmislegt en þær
breytinggar hafa áhrrif á aðra þætti
þ
og þá þarf að haffa ráð við þeim. Meðall annars er hægt að
þrengjaa eftirbrjótinnn (miðað við
v kónbrjót)) og hafa littla hringrás.. Þetta hefuur hins vegaar áhrif á
að fíneffni aukast. Ef
E fínefni eru of mikil er hægt að prufa sig áfram
á
með uundantekt, þ.e.
þ taka
fínefni uundan á forrhörpu.
Oft er vverið að vinnna með kllöpp sem brrotnar í mö
örgum tilfellum auðvelldlega og tiil verður
nokkuðð magn fíneefna. Þá eru
u menn hræ
æddir við fínefnin og
g láta fjarlæ
ægja þau (þ
þ.e. taka
undan) á forhörpu áður en þau
u fara í eftirb
rbrjótinn. Á mynd 4 eru
u sýnda nokkkrar kornak
kúrfur af
burðarlaagsefni (0-225 mm) þar sem tekið vvar mismikiið undan á 12
1 mm forhhörpu. Þegarr allt var
tekið unndan (forharpa opin 10
00 %) þá var
ar kornakúrffan mjög síð
ð og langt uutan við marrkalínur.
Næst vaar prufað að
a hleypa að
ðeins út á 550% fleti í forhörpunn
ni og síðan aðeins á 25
5% fleti.
Kúrfan lyftist við þetta
þ
og fíneefnin voru á bilinu 3.9 til 4.4%.

Mynd 44. Undantekt á 12 mm forrhörpu: 100%
% tekið undaan (græn, dök
kkblá), 50% ttekið undan (svört og
rauð) ogg 25% tekið undan (ljósblá og ljósbbrún). Svörtu
u línurnar eru
u markalínur
ur og skal sááldurferill
efnisins liggja innann markalínan
nna. Meðaltaal allra mælin
nga skal ligg
gja innan viðð innri markalínurnar
en einstaaka mega ligggja fyrir utan
n.

Í staðinnn fyrir unddantekt er hægt
h
að bætta öðru efnii inn í fram
mleiðsluna ((mynd 5). Þetta
Þ
var
prufað á Dettifossvvegi. Sandu
ur sem varð til þegar vaar verið að flokka
f
klæððingarefni var bætt í
efnisvinnnslu á burrðarlagsefnii. Hlutföllinn voru 1 á móti 5. Eftir
E
fimmtu
tu hverju sk
kóflu af
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forbrotnnu efni sem
m ekið var í haug af ppayloder vaar einni skó
óflu af sanddi keyrt í hauginn.
h
Niðursttaðan var mjög
m
áhugav
verð og varr aukning á millistærð
ðarefninu á bilinu 6-8 prósent.
Kúrfurnnar lyftust tööluvert og lentu á og viið markalín
nur efnisins.
Önnur aðferð sem
m þyrfti að prufa
p
væri svokölluð ,,vínartertullagering“. ÞÞá mætti tiil dæmis
setja 3 m lag af forrbrotnu klap
pparefni og keyra síðan
n þunnu sandlagi yfir ogg svo koll af
a kolli.
Þrátt fyyrir mikinn kostnað fy
yrir verkkauupa þá ættu
u svona íblöndunaraðfferðir að sk
kila mun
betri veegum og minnni kostnað
ði þegar horfft er til fram
mtíðar.

Mynd 55. Íblöndun. Hér
H er sandi og fínni möll blandað inn
n í framleiðsluna á burðaarlagsefni (0--25 mm).
Græna oog bláa kúrfaan sýna efnið
ð óblandað m
með undantek
kt á 12 mm forhörpu.
f
Raauða og svarta kúrfan
sýnir hvvernig kúrfann er þegar sandi
s
og fínm
möl er bland
dað inn. Hlu
utföllin er 1 sandskófla á móti 5
klapparsskóflum. Svvörtu línurn
nar eru maarkalínur og
g skal sáld
durferill efn
fnisins liggjja innan
markalínnanna. Meðaaltal allra mælinga
m
skal liggja innan
n við innri markalínurnnar en einstaaka mega
liggja fyyrir utan.

Það er ekki einunggis aðferðirrnar og fjölldi brjóta seem notaðir eru við vinnnsluna sem
m skipta
máli t.dd. varðandi kornadreiffingu. Varahhlutir í tæk
kin skipta miklu
m
máli eins og til dæmis
keilur. E
Ef keila (miiðað við kónbrjót) er kkomin á síðaasta snúning
g þá er ekkii lengur hæ
ægt að ná
henni saman og brrjóturinn næ
ær ekki að bbrjóta eins vel.
v Þá þarff endalaust að vera að þrengja
brjótinnn. Sem dæm
mi má nefna ef hámarkss inntaksopn
nun á steineefni inn í brj
rjótinn var 250 mm
í upphaafi með nýrrri keilu þá fer
f hún alveeg niður í 150 mm opn
nun þegar kkeilan er orð
ðin slitin
og lélegg. Inntaksoppnunin og úttaksopnun
ú
nina spila saaman og þettta verður þþá til þess að
a minna
efni kem
mst inn og út.
ú Afköst minnka
m
sömuuleiðis.
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Framhald verkefnisins
Í ár verður áhersla sérstaklega lögð á að skoða hörpur, færibönd, matara og þvottabúnað.
Verkefnastjóri mun heimsækja innlenda aðila og skoða efnisvinnslu steinefna úr
setmyndunum. Meðal annars verður fyrirtækið Tak-Malbik ehf heimsótt, en það sér um
efnisvinnslu í verkefninu Norðausturvegur (85) Bunguflói-Vopnafjörður. Markmiðið með
þeirri heimsókn er að fylgjast með efnisvinnslunni á burðarlagsefnum og klæðingarefnum úr
seti. Til stendur einnig að þvo klæðingarefnið.
Fylgst verður með efnisvinnslu í klapparnámunni sem fylgst hefur verið með síðustu tvö árin.
Þar á eftir að mala efri hluta burðarlags og flokkað klæðingarefni.
Unnið verður að lokaskýrslu sem verður skilað í mars 2012.
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